Dataskyddsförordning – Ålands motorklubb r.f.
Den 25 maj, 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection
Regulation) om hantering av personuppgifter i kraft.
För Ålands motorklubb r.f. (nedan ÅMK) gäller följande beträffande personhanteringen:
Medlemsregister
 ÅMK upprätthåller ett medlemsregister, där samregisterhållare är Ålands Idrott, vilket
omfattar medlemmarnas namn, adress, e-post, telefonnummer, kön och födelsetid.
 Då medlem betalat sin medlemsavgift, godkänner medlemmen samtidigt att man finns i
medlemsregistret.
 Medlemsregistret används för internt bruk.
 Medlemsregistret administreras av styrelsen utsedd person/personer.
 Medlem kan när som helst begära att få kontrollera sina egna uppgifter.
 Om medlemsavgiften inte har betalats, avaktiveras medlemmen i registret.


Medlemsregistret upprätthålls i enlighet med föreningslagen samt för att
1) Upprätthålla kontakten med medlemmarna.
2) Möjliggöra bidragsansökningar där uppgifter om t.ex. ålder och kön efterfrågas.
3) Registrera medlemmar i licensregister, vilket är obligatoriskt, för att få tävla och
innehav vissa funktionärspositioner under tävlingar.

Övrig registrering - elektronisk
Olika licensregister för tävlings- och funktionärsbehörighet upprätthålls av samregisterhållare.
Administratörsrättigheter till dessa register har person/ personer inom de olika sektionerna i
ÅMK. Registren innehåller förutom licenskategori, namn, adress, e-post, telefonnummer, kön
och födelsetid.
Även samregister i form av tävlingsanmälnings- och resultatregister upprätthålls. Dessa
administreras av utsedd person/ personer inom de olika sektionerna i ÅMK. Registren innehåller
tävlingslicenskategori, namn, adress, e-post, telefonnummer, kön, födelsetid, fordon samt
anmälningsuppgifter, tävlingsresultat och ansvarsfunktionärer från tävlingar i enlighet med vad
som stadgas inom de olika motorsportgrenarna.
Folkrace

a) IdrottOnline (samregisterhållare Stockholms bilklubb och Riksidrottsförbundet i
Sverige) för administration av medlemskap för licensinnehavare i Stockholms
bilklubb.
b) LOTS (samregisterhållare Svenska Bilsportförbundet) för administration av
funktionärs- och tävlingslicenser samt anmälningar och tävlingsrapportering.
c) Anmälan online (samregisterhållare Svenska Bilsportförbundet) för
administration av tävlingar och tävlingsanmälningar.

ADRS

a) KITI (samregisterhållare AKK-Motorsport) för administration av funktionärsoch tävlingslicenser.

Rally

a) KITI (samregisterhållare AKK-Motorsport) för administration av funktionärsoch tävlingslicenser.

Motocross & Enduro
a) Namnlista med telefonnummer på tävlingsfunktionärer inför varje tävling
b) Använder resultatlistor och eventuella startlistor genom samarbetspartners vid
tävlingar
c) Sköter övrig kommunikation via sluten facebookgrupp inom sektionen

d) Register över erlagda banavgifter vid Jussis Motor

Övrig registrering – pappersformat
Tävlingsresultat, styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser och motsvarande dokument förvaras
10 år i ÅMK:s arkiv. Därefter förs handlingarna till Ålands landskapsarkiv där det genomgås och
arkiveras enligt i landskapet gällande arkivvårdslag.
Veteransektionens besiktningsprotokoll och fotografier från utförda besiktningar förvaras
hemma hos besiktare Freddi Jensén.

Information om föreningens medlemmar kan även förekomma på föreningens hemsida och/ eller
i sociala medier om föreningen anser att detta är av allmänt intresse. Detta sker i berörda fall
enligt god sed och får inte vara kränkande.
Medlemmarna kan när som helst begära att få kontrollera sina uppgifter. Frågor kring
medlemskap och begäran om uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen skickas till
info@amk.ax.
Dataskyddsansvarig inom ÅMK: Åsa Bonn
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